
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
14. PON 
sv. Matilda 

19.h  +   Pavla, Ivana in vsi 
              Finžgarjevi 

15. TOR 
sv. Ludovika de Marillac 7.30       v zahvalo 

16. SRE 
sv. Herbert 19.h  +   Marija Logaj, 30. dan 

V četrtek, 17. 
marca bo po maši 

srečanje 
svetopisemske 

skupine 

17. ČET 
sv. Patrik 19.h  +   Mihaela Ličen 

18. PET 
sv. Ciril Jeruzalemski 19.h  +   Milka Blaznik 

V petek, 18. 
marca bo po maši 

Schönstattska 
molitev 

19. SOB 
sv. Jožef 

9.h    +   Jože in Ana 
19.h  +   Milena Škufca 

20. NED 
3. postna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše Terlikar 

21. PON 
sv. Serapion 19.h  +   Zofija Červ, 30. dan 

Sestanek s starši 
prvoobhajancev 
iz 3. razreda bo v 
četrtek, 24. marca 

po sv. maši. 
Lepo povabljeni 

22. TOR 
sv. Lea 7.30  +   Marija Mrgole 

23. SRE 
sv. Alfonz Turibij 19.h  +   Anton Bedina, 30. dan 

24. ČET 
sv. Katarina Švedska 19.h  +   Valentin Sušnik 

Srečanje z 
ministranti, tudi 
novimi kandidati 
bo v soboto, 26. 

marca ob 10. uri. 

25. PET 
Gospodovo oznanjenje 

9.h    +   Alojz Hočevar 
19.h  +   Francka Škofic, obl. 

26. SOB 
sv. Evgenija 19.h  +   Dragica Poljanc 

27. NED 
4. postna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija Podobnik 
14.h        križev pot 

V soboto, 26. 
marca je ob 15.30 

na Taboru pri 
Podbrezjah križev 
pot in spokorno 

bogoslužje za 
mlade iz dekanije 

Kranj 

Namesto cvetja na grob so darovali: 
+ Antonu Bedina  sosedje in M. K.  
+ Francu Dovč: za cerkev in sv. maše sosedje, ter bratranec 
Franc in sestrične Andreja, Veronika, Marija 

Molitev križevega pota na tretjo nedeljo v postu 
20. marca ob 15.30. uri na Taboru. 

Lastni prevoz. Dobimo se pred cerkvijo ob 15. uri. 
 

ŽUPNIJSKI URAD KOKRICA oblikovanje: M. Gašperlin  
odgovarja: Jože Klun, župnik tel. 204-5210,   040 520 995 

Spletna stran: 
http://zupnija-kokrica.rkc.si/ 

 
 

 
 

In ko sta odhajala od njega,  
je Peter rekel Jezusu: »Učenik,  

dobro je, da smo tukaj.  
Postavimo tri šotore:  

tebi enega, Mojzesu enega  
in Eliju enega.«  

Ni namreč vedel, kaj govorí.  
Medtem ko je to govóril,  
pa se je narédil oblak in  

jih obsenčil, in ko so šli v oblak,  
jih je obšla groza.  

Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj 
Sin, moj Izvoljenec,  
njega poslúšajte!«  

In ko se je ta glas zaslišal,  
je bil Jezus sam.  

Oni pa so molčali in tiste dni  
niso nikomur povedali,  

kaj so videli. 
(Lk 9,33–36) 

 

POSTAVIMO ŠOTOR V DOLINI 
 

Ko občudujemo številne cerkve in 
cerkvice po slovenskih hribih in 
gričih, ne smemo prezreti dejstva, 
da so naši predniki ob domovih, ki 
so se nizali eden k drugemu, 
postavili Božjo hišo – župnijsko 
cerkev. V tiste cerkve na gričih so 
nekajkrat na leto poromali za 
veselje srca in za okrepitev duha. V 
cerkvi sredi vasi pa so se vztrajno 
zbirali dan za dnem, v večjem 
številu nedeljo za nedeljo. Ob 
obhajanju Gospodove daritve so 
črpali moč za medsebojno 
darovanje. Jezus želi, da mu 
»postavimo šotor v dolini« – sredi 
vsakdanjih življenjskih opravil in 
obveznosti, skrbi in dolžnosti, težav 
in radosti. Najbolj ljubi so mu čisto 
vsakdanji prostori, ki so 
blagoslovljeni in posvečeni z 
ljubeznijo in dobroto.         Po: S. Čuk, Misli srca 

 

Naša domovina je v nebesih. 
Tam bomo za vedno doma.  

 

Prošnja za pomoč trpečim v Ukrajini, ženam in otrokom v begunstvu 
Hrana in higienski pripomočki se zbirajo v označeni košari MERCATOR Kokrica. 

Denarna pomoč – položnice so na dobrodelnem nabiralniku v cerkvi. 
Bodimo blizu ljudem v tej hudi stiski tudi z vsakdanjo molitvijo. 

 



Teden družine 2022 
 

Med 19. in 25. marcem tradicionalno 
obhajamo teden družine. Lani smo z 
19. marcem, na praznik sv. Jožefa, 
stopili v leto družine, ki se bo sklenilo 
z 10. svetovnim srečanjem družin v 
Rimu. Teden družine bo letos uglašen 
s temo tega srečanja: »Družinska 
ljubezen : poklicanost in pot k 
svetosti«. 
Pristni katoliški nauk o zakonu in 
družini ločuje pravo ljubezen od vseh 
ponaredkov. 
 

BITI OČE 
Kadar nas 
Bog kliče v 
zakonski 
stan, smo 
deležni 
posebne 
nebeške 

ljubezni, če lahko postanemo starši. 
Če smo z Njegovo voljo posredovalci 
življenja. Kot mati in oče. 
Na tem mestu razmišljamo o 
očetovstvu. 
Biti oče je dar in odgovornost, 
izvoljenost in milost. 
Je posnemanje vloge nebeškega Očeta 
v krogu lastne družine. 
Kakor je nebeški Oče na samem vrhu 
presvete Trojice, tako je tudi oče 
vladar družine. 
Ne zato, da bi bil prvi, ampak da s 
svojo močjo, preudarnostjo in 
zvestobo zaščiti življenje vseh njenih 
članov. 
Da skrbi za duhovno rast potomstva 
in daje s pričevanjem ljubezni do žene 

trajen zgled otrokom, saj morajo 
postati vzorni člani družbe, da bodo 
tako utirali Božji volji pot v prihodnje 
rodove. 
Oče je porok trdnosti. Najbližjim 
nakazuje smer po strmi poti, ki vodi v 
odrešenje. 
Njegovo srce mora izgorevati za 
Gospoda, da plamen ljubezni ne bi 
ugasnil, ampak zanesljivo živel v 
srcih potomcev. 
Očetova vloga zato ni časovno ali 
vsebinsko omejena. 
Krščanski oče gradi ljubezen, ki ga 
preživi. 
Jezusova navzočnost v družini daje 
očetovemu prizadevanju največji 
možni razmah. 
Kadar se namreč družinski oče pri 
vseh svojih besedah in dejanjih opira 
na Boga, ga nebeški blagoslov ne 
zapusti. 
Družino zavaruje pred vsem hudim, 
saj najde Jezus v iskrenem srcu 
družinskega očeta svojega 
zemeljskega zaveznika. 
Blagohotno se ozira nanj, da more 
življenje vzkliti in obroditi trajen sad. 
 

BITI MATI 
Če je oče glava 
družine, je mati 
njeno srce.  
Vir predanosti, 
nežnosti in 
ljubezni svojim 
najbližjim, 
posebno 
otrokom, saj je 

posredovalka življenja. 

Volja nebes je, da se po njej rojeva 
človeški rod. 
Od davnih začetkov sveta do 
njegovega zatona, ko bo v Bogu vse 
prenovljeno in bodo čiste duše v 
poveličanih telesih slavile Najvišjega. 
Brez človeka ni poveličanega telesa, 
brez matere pa ne človeka. 
Smo, ker nas je mati nosila pod 
srcem. 
Ker je vzela nase nebeško poslanstvo 
in nas ni zatajila, ampak zavarovala z 
ljubeznijo materinstva, ki je razen 
matere ne premore noben človek. 
Prva Eva je človeštvu – po zapeljivi 
kači – nakopala smrt. 
Druga Eva pa je pod križem prevzela 
nase duhovno smrt, da bi nas rešila 
pogube. Skupaj s svojim Sinom nas 
je, Mati človeštva, odrešila smrti. 
Po materi torej prihaja življenje; 
telesno po zemeljski materi, večno pa 
– s Kristusom v središču – po 
nebeški. 
Zemeljsko mater je Bog ustvaril, da 
bi razumeli modrost nebeškega 
šotora, kajti Večni ustvarja moč moža 
in milino žene. 
Pogumno srce v enem spolu in 
ubranost ljubezni v drugem. 
Prodornost in predanost v dveh 
ločenih bitjih, ki zmoreta postati – kot 
mož in žena – eno telo. 
Da bi imela – skupaj – vse lastnosti, 
ki so potrebne za bogovšečno 
življenje. 
Mati je ognjišče družine. 
Njena beseda je prva, skrb nenehna, 
ljubezen trajna. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

Dobri Jezus, dan staršev je le en dan 
letu, ko se še posebej zahvaljujemo 
staršem za njihovo ljubezen, 
razumevanje in dobroto do nas. 
Pomagaj nam, da bi jim znali biti 
hvaležni vsak dan v  letu in  jim  vračali  

 
za vse to z dobrimi deli, poslušnostjo in 
ubogljivostjo. Spremljaj jih s svojim 
blagoslovom, še posebej kadar so 
postavljeni pred preizkušnje, tolaži in 
opogumljaj jih, napolnjuj z zdravjem in 
dobro voljo. Prosimo te, naj naše 
družine spremlja tudi nebeško varstvo 
matere Marije; zdaj in vselej. Amen.  

AK 

 

POSTNA SPOVED 
 

Kako pogosto grem k spovedi? 
Pravilo mi je jasno: kdor je storil težek 
greh, se mora spovedati in prej ne 
more pristopiti k obhajilu. Sicer pa 
velja: enkrat v letu, posebej pred 
veliko nočjo, naj bi vsak katoličan šel 
k spovedi, tudi če se ne zaveda 
nobenega smrtnega greha.  
In jaz, kako pogosto grem k spovedi 
jaz? Enkrat ali največ nekajkrat v letu. 
Mislim, da bi moral povečati številko. 
Ampak obstaja nekakšen hudiček, ki 
mi prekriža načrte … V teh postnih 
dneh prosim Jezusa naj mi pomaga 
narediti korak in prestopiti prag 
spovednice. Zbližalo naju bo. Postni 
čas bo bolj poln, velika noč bolj 
doživeta!                                Po: Youcat – spoved 

 

 


